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Efni: Umsögn um 13.mál um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl.

Embætti landlæknis þakkar tækifæri til umsagnar um ofangreint frumvarp.

I umræddu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um 
aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbak með síðari breytingum. Með 
frumvarpinu er í raun lagt til að einkasala ríkisins á áfengi verði aflögð með þeim hætti sem hún er í dag 
og að smásala áfengis verði að ákveðnu marki frjáls svo að unnt verði að selja áfengi í almennum 
verslunum með ákveðnum takmörkunum.

Skaðleg áhrif áfengisneyslu er stórt og vaxandi heilbrigðisvandamál og sérstaklega í hinum vestræna 
heimi. Aðgerðir sem auka aðgengi að áfengi geta því haft áhrif á heilsu landsmanna til skemmri eða 
lengri tíma með tilheyrandi auknum kostnaði fyrir samfélagið. Umsögnin byggir því á sjónarmiðum sem 
styðja við heilbrigði landsmanna.

A grundvelli bestu fáanlegra gagna og við skoðun á niðurstöðum rannsókna og ráðlegginga frá m.a. 
Alþjóðaheilbrigðismálastofhuninni um aðgerðir í áfengismálum er takmarkað aðgengi að áfengi ein 
skilvirkasta leiðin til að spoma við aukinni áfengisneyslu og um leið að draga úr þeim skaða sem getur 
hlotist a f áfengisneyslu. Endurspeglast þessi afstaða stofnunarinnar m.a. í stefnumörkun hennar til ársins 
2020 undir heitinu Health 2020: A European policy framework and strategy fo r  the 21st century og 
Global strategy to reduce the harmful use o f  alcohol.

Embætti landlæknis hefur birt afstöðu sína gegn frumvarpinu á heimasíðu sinni og ítrekað afstöðuna enn 
firekar. (sjá frétt frá mars 2015 og ítrekun frá október 2015). A grunni þeirra upplýsinga sem þar koma 
fram vill landlæknir ítreka að sú breyting á löggjöf um aðgengi að áfengi sem nú er til umfjöllunar á 
Alþingi getur haft umtalsverðar afleiðingar fyrir líf og heilsu einstaklinga og samfélagið í heild.

Embætti landlæknis vekur athygli nefndarinnar á því að embættinu barst á síðasta ári bréf frá 
Evrópuskrifstofu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þar sem lýst er yfir áhyggjum yfir mögulegum 
afleiðingum þess ef einkasala ríkisins á áfengi verði aflögð (sjá fylgiskjal). Þar kemur fram að mjög 
líklega muni áfengisneysla aukast, sérstaklega meðal ungs fólks, viðkvæmra hópa og þeirra sem drekka 
mikið. I bréfínu eru stjómmálamenn hvattir til að taka tillit til heilsufars- og félagslegra þátta áður en þeir 
taka ákvörðun um þær breytingar sem ffumvarpið felur í sér.

Afnám einkasölu ríkisins á áfengi, aukið aðgengi og byggja á ábyrgð og vali einstaklingsins eykur 
áfengisneyslu ungs fólks, viðkvæmra hópa og þeirra sem drekka mikið fyrir og þannig stuðlað að 
auknum ójöfnuði til heilsu.
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Embætti landlæknis leggur einnig áherslu á mikilvægi þess að samhljómur sé í löggjöf frá Alþingi og 
stefnu stjómvalda um málefni sem varða lýðheilsu, eins og t.d. Stefna í áfengis- og vímuvömum til ársins 
2020, um aðgerðir gegn heimilisofbeldi, geðheilbrigðisstefnu og heilbrigðisáætlun til 2020, en í henni er 
eitt a f markmiðunum að draga úr áfengisneyslu meðal landsmanna. í  því sambandi vekur landlæknir 
athygli á að vilji ríkisstjómarinnar, eins og hann birtist í stefnuyfírlýsingu hennar og með skipun á 
ráðherranefnd um lýðheilsu, stendur til að efla lýðheilsu landsmanna. Verði ofangreint frumvarp að 
lögum væri það í beinni andstöðu við þessa metnaðarfullu og mikilvægu stefhumótun ríkisstjómarinnar 
um að að efla lýðheilsu í landinu.

Embætti landlæknis mælir því með að að umrætt ffumvarp verði ekki að lögum.

V irðingarfyllst,


